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ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ (устанци и ратови)
1. Шта је био повод за избијање Првог српског устанка? (Заокружи слово испред тачног одговора.)
а) Данак у крви

б) Сеча кнезова

в) Зидање Ћеле-куле

г) Сеоба Срба

2. Повежи линијама знамените личности једног времена са одговарајућим описом.



Био је вођа устанка и највештији преговарач са Турцима.



Изабран је у Орашцу за вођу устанка против Турака.



Прикупљао и бележио народне умотворине.

3. Наведи годину, места у којима је донета одлука о подизању устанка и ко је проглашен за вођу (попуни табелу).
Година почетка
устанка

Место у коме је донета одлука
о подизању устанка

Вођа устанка

Први српски устанак
Други српски устанак
4. Који од наведених места су познати по биткама у Првом српском устанку?
(Заокружи тачне одговоре.)

Мишар

Љубић

Делиград

Чегар

5. Како се називала држава настала након Другог српског устанка? Заокружи слово испред тачног одговора.)
а) Краљевина Србија

б) Кнежевина Србија

в) Република Србија

6. По чему је значајан 15.фебруар 1835.године? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Шта је повод за избијање Првог светског рата? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Које земље су биле савезнице Србије у Првом светском рату ? (Заокружи називе држава)
Бугарска

Француска

Русија

Аустроугарска

Немачка

Италија
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9. Напиши имена војвода који су предводили нашу војску у биткама:
Церска битка - ____________________________

Колубарска битка- _______________________________

10. После повлачења преко Албаније, српски војници су се опорављали на острву ______________ у Грчкој.
11. Србија је у Првом светском рату изгубила:
½ становника

⅛ становника

⅓ становника

⅟4 становника

( Заокружи тачан одговор )
12. Београд је ослобођен _____________________________________, а након десет дана је и Немачка капитулирала, што
представља завршетак Великог рата.
13. а) Које године на чело Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца долази Краљ Александар I Карађорђевић? _______
б) Ова држава 1929.године мења назив у ______________________________________________.
14. Други светски рат почиње __________ године, нападом Немачке на ______________.
15. Напиши одговарајући број поред назива државе, тако да она припада одговарајућој групацији држава у Другом светском
рату.
Савезници 1
Силе осовине 2
Краљевина Југославија ___
Француска ___

Италија ___
Јапан ___

Кина ___

Совјетски Савез ___

Бугарска ___

Грчка ___

Хрватска ___

16. Београд је бомбардован ____________________.
17. Поред слике напиши име и презиме вође покрета и назив покрета отпора.

___________________________

________________________________

___________________________

________________________________

18. Београд је ослобођен 1944.године ( заокружи тачан одговор )
29. априла

20. октобра

1. децембра

19. Када је завршен Други светски рат на простору Европе и како се завршио? _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Име и презиме ученика:
____________________________________________

